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6 oktober 2010
56

Trefwoorden
afschrijvingen – afschrijvingskost – afschrijvingsmethode
– afschrijvingsritme – afschrijvingsperiode – af te
schrijven waarde – bedrijfsdrukte – degressieve
afschrijvingsmethode – economische levensduur –
gebruiksduur – lineaire afschrijvingsmethode –
nuttigheidsduur – oprichtingskosten – progressieve
afschrijvingsmethode – residuele waarde – restwaarde
– vaste activa – versnelde afschrijvingsmethode –
waarderingsregels

Inleiding
Bij de vaste activa worden die vermogensbestanddelen ingedeeld die bestemd
1
zijn om duurzaam voor de bedrijfsuitoefening te worden gebruikt . Men
kan ook zeggen dat vaste activa worden gebruikt, waartegenover vlottende activa worden verbruikt. Vele vaste activa hebben echter een beperkte

1

Cf. artikel 15.2 van de Vierde Richtlijn.
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economische levensduur. Beperkte economische levensduur duidt op een
tenietgaan in de tijd van het nut van het vast actief als ondernemingsmiddel.
De daling van het nut wordt stelselmatig uitgedrukt via afschrijvingen.
Afschrijvingen dienen om de kost van investeringen met beperkte levensduur
gespreid ten laste te nemen.

I. Wa arderingsregels
A. Algemeen
Voor de berekening van de afschrijvingskost moeten eerst de waarderings2
regels bepaald worden .
Artikel 28, § 1, eerste lid van het koninklijk besluit van 30 januari 2001
tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen (hierna KB W.Venn.)
vereist dat elke vennootschap de regels bepaalt die gelden voor de waardering
van de inventaris en, onder meer, voor de vorming en de aanpassing van
afschrijvingen. Deze waarderingsregels worden samengevat in de toelichting
en zijn voldoende nauwkeurig zodat door de lezer van de jaarrekening in3
zicht wordt verkregen in de toegepaste waarderingsmethoden .
Overeenkomstig artikel 45, eerste lid KB W.Venn. verstaat men onder
“afschrijvingen” de bedragen ten laste van de resultatenrekening genomen,
met betrekking tot oprichtingskosten en tot materiële en immateriële activa
met een beperkte gebruiksduur, teneinde het bedrag van deze oprichtingskosten en van de (eventueel geherwaardeerde) aanschaffingskosten van deze
vaste activa te spreiden over hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur.

2

Wat de waarderingsregels betreft, leest men in het Verslag aan de Konig bij het KB van 8 oktober 1976
(BS 19 oktober 1976) de volgende nuttige toelichting: “Op de eerste plaats worden de bestanddelen van
het patrimonium beschouwd naar hun concrete finaliteit voor de onderneming, naar de continuïteit van
hun besteding en, derhalve, meer in termen van economisch nut dan in termen van te realiseren
waarden. De waarderingsregels van deze bestanddelen worden van deze finaliteit afhankelijk
gesteld”.

3

Artikel 28, § 1, tweede lid KB W.Venn.
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Op dit regime van bedrijfseconomisch verantwoorde afschrijvingen wordt
echter door het KB W.Venn. zelf een uitzondering voorzien. Overeenkomstig
de artikelen 61 en 64 KB W.Venn. mag voor de immateriële en materiële
vaste activa immers een versneld afschrijvingsplan, overeenkomstig de fiscale
4
bepalingen ter zake, toegepast worden .
De afschrijvingen moeten voldoen aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw en specifiek zijn voor de actiefbestanddelen waarop
5
ze betrekking hebben . Voor actiefbestanddelen met volkomen identieke
technische of juridische kenmerken mogen echter globale afschrijvingen of
6
waardeverminderingen geacteerd worden .
Belangrijk is ook dat de afschrijvingen overeenkomstig artikel 48 KB W.Venn.
stelselmatig moeten worden gevormd. Ze mogen niet afhangen van het
7
resultaat van het boekjaar .

B. Oprichtingskosten
Onder de post oprichtingskosten worden de kosten vermeld die, voor zover
zij niet op een andere wijze ten laste van de resultatenrekening van het
lopende boekjaar worden gebracht, verbonden zijn met de oprichting, de
verdere ontwikkeling of de herstructurering van de vennootschap, in het
bijzonder de kosten van oprichting of kapitaalverhoging, de kosten bij uit8
gifte van leningen, en de herstructureringskosten .
Voor de oprichtingskosten worden passende afschrijvingen geboekt, per jaarlijkse tranches van ten minste twintig percent van de werkelijk uitgegeven
bedragen. De afschrijving van de kosten bij uitgifte van leningen mag echter
9
gespreid worden over de looptijd van de leningen .

4

Cf. infra.

5

Artikelen 46 en 47 KB W.Venn.

6

Artikel 47 KB W.Venn.

7

Door de invoering van deze regel maakte de wetgever een einde aan de voorheen gangbare, doch
vanuit handelsrechtelijk oogpunt uiterst betwiste praktijk die erin bestond geen of minder afschrijvingen
te boeken wanneer de boekhouding een verlies of slechts een geringe winst uitwees of ook wanneer
de belastingplichtige nog aanzienlijke vorige verliezen had aan te zuiveren (L. Van Den Hauwe, “De
afschrijving in het Belgisch fiscaal en boekhoudrecht. Enkele beschouwingen omtrent begrip en toepassingsvoorwaarden”, R.W. 1989-90, 866).

8

Artikel 95 KB W.Venn. Herstructureringskosten mogen enkel geactiveerd worden onder bepaalde

9

Artikel 59 KB W.Venn.

voorwaarden, zie artikel 58 KB W.Venn.
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C. Immateriële en materiële vaste activa met
beperkte gebruiksduur
1.	Gewone afschrijvingen
Immateriële vaste activa zijn ondernemingsmiddelen van onlichamelijke aard
die voor de activiteit worden gebruikt en waaruit naar verwachting toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen vloeien.
Materiële vaste activa zijn activa die worden aangehouden voor gebruik in
de productie of levering van goederen of diensten, voor verhuur aan derden
of voor bestuurlijke doeleinden. Materiële vasta activa met een beperkte
levensduur vertegenwoordigen als het ware een voorraad potentiële productieprestaties die over de tijd (meerdere boekjaren) langzaam opgebruikt wordt.
De waardedalingen van materiële en immateriële vaste activa met een beperkte levensduur worden uitgedrukt via afschrijvingen. Het KB W.Venn.
bepaalt geen minimumafschrijvingsperiode, maar het schrijft wel voor dat
indien de afschrijving van kosten voor onderzoek en ontwikkeling of van
goodwill over meer dan vijf jaar gespreid wordt, dit moet verantwoord
10
worden in de toelichting .
De afschrijvingen dienen te gebeuren volgens een door het bestuursorgaan
11
vastgesteld plan .
Het bepalen van de afschrijvingskost vergt een aantal gegevens:
–– de af te schrijven waarde;
–– de geschatte beperkte economische levensduur van het actief;
–– het ritme van verbruik van de prestatievoorraad: gelijkmatig, degressief,
12
progressief of pro rata (naargelang verbruik van prestatie-eenheden) .

10 Artikel 61, § 1, vierde lid KB W.Venn.
11 Art. 61, § 1, eerste lid en 64, § 1, eerste lid KB W.Venn.
12 E. De Lembre, Grondige studie van de jaarrekening naar Belgisch recht, Antwerpen, Intersentia, 2010,
366-367.
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Wanneer echter blijkt dat het toegepaste afschrijvingsplan, wegens gewijzigde economische of technologische omstandigheden, een te snelle afschrijving tot gevolg heeft gehad, mogen de gewone afschrijvingen worden terug13
genomen . Deze terugneming dient in resultaat genomen te worden via de
uitzonderlijke opbrengsten.

2.	Aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen
Indien per inventarisdatum blijkt dat de boekwaarde van het vast actief
hoger is dan de gebruikswaarde voor de vennootschap, dan moeten aanvul14
lende of uitzonderlijke afschrijvingen geboekt worden . Deze afschrijvingen
worden geboekt onder de uitzonderlijke kosten.
Indien men evenwel merkt dat deze aanvullende afschrijvingen systematisch moeten gebeuren, moet men overwegen om het afschrijvingsplan in die
mate te wijzigen dat de geboekte afschrijvingen beter aansluiten bij de economische levensduur van het goed.
Bij het doorbreken van de continuïteit van de vennootschap, of voor de buiten gebruik gestelde of niet meer duurzaam tot de activiteit van de vennootschap bijdragende materiële vaste activa, wordt in voorkomend geval tot
een uitzonderlijke afschrijving overgegaan om rekening te houden met de
15
waarschijnlijke realisatiewaarde ervan .
De aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen die niet langer verantwoord
blijken, moeten worden teruggenomen en dit voor een bedrag dat gelijk is
16
aan de voorheen geboekte aanvullende afschrijvingen . Deze terugneming
dient in resultaat genomen te worden via de uitzonderlijke opbrengsten.

13 Artikelen 61, § 1, derde lid en 64, § 1, derde lid KB W.Venn
14 Artikelen 61, § 1, tweede lid en 64, § 1, tweede lid KB W.Venn.
15 Artikelen 28, § 2, tweede lid, b en 65 KB W.Venn.
16 Artikelen 61, § 1, derde lid en 64, § 1, derde lid KB W.Venn.
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D. Geherwaardeerde activa
Indien materiële vaste activa met beperkte levensduur geherwaardeerd
worden, moet de geherwaardeerde waarde van het vast actief afgeschreven
17
worden over de vermoedelijke restlevensduur . Deze verhoogde afschrijvingen worden geboekt onder de bedrijfsresultaten.
De herwaarderingsmeerwaarde wordt bij de herwaardering rechtstreeks
geboekt op de passiefrubriek Herwaarderingsmeerwaarden, maar mag
overgeboekt worden naar de beschikbare reserves voor het afgeschreven
gedeelte. Naar het oordeel van de Commissie is dergelijke overboeking
18
aan te bevelen .

II. Af te schrijven wa arde
De af te schrijven waarde is overeenkomstig artikel 45 KB W.Venn. gelijk
19
aan de (eventueel geherwaardeerde) aanschaffingswaarde . Hoewel in het
KB W.Venn. niet specifiek naar een restwaarde wordt verwezen, is het
gebruik van een restwaarde voor de berekening van de af te schrijven
20
waarde niet in strijd met het KB W.Venn., noch met de Vierde Richtlijn .
De vraag werd gesteld of het afschrijvingsplan met betrekking tot een vast
actief met beperkte gebruiksduur mag of moet toegepast blijven indien de
“reële” waarde van het goed in kwestie, omwille van de muntontwaarding
(inflatie) of van de evolutie van de marktomstandigheden, zijn boekhoudkundige waarde overtreft.
Dit probleem rijst in hoofdzaak voor wat gebouwen betreft. De gebruiksduur
van deze goederen is meestal erg lang, zodat het jaarlijks afschrijvingsbedrag

17 Artikel 57, § 2 KB W.Venn.
18 Advies 113/4 “Omzetting van herwaarderingsmeerwaarden in kapitaal”, Bulletin CBN, nr. 10, april 1983, 8-9.
19 Artikel 45 KB W.Venn bepaalt: “Onder afschrijvingen verstaat men de bedragen ten laste van de resultatenrekening genomen, met betrekking tot oprichtingskosten en tot materiële en immateriële activa
met een beperkte gebruiksduur, teneinde het bedrag van deze oprichtingskosten en van de eventueel
geherwaardeerde aanschaffingskosten van deze vaste activa te spreiden over hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur” (eigen cursivering).
20 Interpretatieve mededeling over bepaalde artikelen van de Vierde en Zevende Richtlijn van de Raad
betreffende de jaarrekening, Pb. C. 20 januari 1998, afl.16, 9, nr. 34.
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procentueel uitgedrukt ten opzichte van de aanschaffingswaarde, relatief
beperkt is. Tegelijkertijd is het mogelijk dat de muntontwaarding (inflatie),
de toename van de bouwkosten en de evolutie van de immobiliënmarkt
een sterkere groei van de waarde van het onroerend goed kunnen teweegbrengen, om het even of deze waarde beoordeeld wordt als een verkoop- of
vervangingswaarde. Deze waarde kan bijgevolg niet alleen de boekhoudkundige waarde van het goed in kwestie overtreffen, maar eveneens zijn
aanschaffingswaarde.
Is het in dergelijke omstandigheden en waar het om activa gaat die op
blijvende wijze tot de exploitatie van de onderneming bestemd werden,
nog wel verplicht, of zelfs geoorloofd, om de geplande afschrijvingspolitiek
te blijven volgen?
Ter staving van een negatief antwoord op de hier gestelde vraag kan men
inbrengen dat de voortzetting van de afschrijvingen zou leiden tot een onderwaardering, op de balans, van het goed in kwestie.
De Commissie is echter van oordeel dat het louter feit dat de verkoop- of
vervangingswaarde van een vast actief met beperkte gebruiksduur zijn
boekhoudkundige waarde zou overschrijden, de stopzetting van de afschrijvingspolitiek noch rechtvaardigt, noch mogelijk maakt.
Met betrekking tot materiële vaste activa verwijst artikel 64 KB W.Venn.
immers niet naar het begrip “waardevermindering”, doch wel naar het
begrip “afschrijving”. Dit laatste is niet gebonden aan een idee van ontwaarding van de verkoopwaarde maar wel, volgens de bewoordingen zelf van
artikel 45 KB W.Venn., aan een optiek van spreiding van de eventueel geherwaardeerde aanschaffingskosten van het goed over de waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur ervan. Artikel 64, § 1, tweede lid KB W.Venn.
verwijst eveneens, met betrekking tot aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen, naar de gebruikswaarde van het goed voor de onderneming en niet
naar de verkoopwaarde ervan. Met andere woorden, voor deze activa is de
toename van de verkoopwaarde in principe vreemd aan de toepassing van
de afschrijvingspolitiek. De afschrijvingspolitiek wordt beheerst door de
waarschijnlijke economische levensduur van het actief voor de onderneming.
Het is over deze duur dat de aanschaffingskosten gespreid moeten worden.
De evolutie van de “waarde” van het goed in kwestie zou de afschrijvingspolitiek op basis van aanschaffingskosten slechts mogen beïnvloeden na
een nieuwe bepaling van deze politiek, gericht op een herschatting van de
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waarschijnlijke economische gebruiksduur van het goed of van zijn restwaarde op het einde van die periode.
Ten slotte, als de gebruikswaarde van het goed op blijvende wijze de waarde waarvoor het opgenomen is in de balans overtreft, zal de bezorgdheid
om in de jaarrekening de werkelijke inhoud van het patrimonium van de
onderneming tot uiting te brengen, uiteraard blijken uit een herwaardering
verricht overeenkomstig artikel 57 KB W.Venn.

III. Afschrijvingsperiode
Afschrijvingen verdelen de kosten van verwerving van het vast actief over
hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur, of nog de economische
levensduur van het actief. Deze levensduur moet geschat worden. De nut21
tigheids- of gebruiksduur wordt beïnvloed door technische en economi22
sche slijtage.
Deze economische levensduur kan uitgedrukt worden in tijdseenheden,
verbruikseenheden of een combinatie van beide:
–– de zuivere duurtijd: als basis voor de afschrijving geldt de gebruiksduur,
uitgedrukt in een aantal jaren. De onderneming verwacht dat ze haar
totale prestatievoorraad zal opgebruiken over een aantal jaren.
–– het zuiver kwantitatief gebruik: de prestatievoorraad van het actief wordt
in kwantitatief meetbare eenheden weergegeven.
–– een combinatie van de tijd en het gebruik: enerzijds wordt de levensduur
23
uitgedrukt in tijdseenheden, anderzijds in verbruikseenheden .

21 “Veroudering” door het gebruik.
22 “Veroudering” door technologische ontwikkeling.
23 E. De Lembre, Grondige studie van de jaarrekening naar Belgisch recht, Antwerpen, Intersentia, 2010,
366-367.
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IV. Afschrijvingsmethoden 2 4
25

Het KB W.Venn. beperkt zich tot het terrein van de algemene beginselen .
Het bevat geen eigenlijke regels met betrekking tot het ritme van de jaarlijkse afschrijvingen.
Het afschrijvingsregime mag lineair zijn, degressief, of gebonden aan objectieve criteria zoals de gebruiksintensiteit van het goed of het volume van
de productie. Al deze regimes zijn ten aanzien van het KB W.Venn. aanvaardbaar voor zover ze overeenstemmen met, ofwel de spreiding van de aanschaffingsprijs over de vermoedelijke economische levensduur van het vast
26
actief, ofwel een fiscaal aanvaard systeem van versnelde afschrijvingen .
Een actief kan ook worden opgedeeld in verschillende componenten, waarbij de componenten elk afzonderlijk afgeschreven worden over hun eigen
economische levensduur.
De onderneming dient in de toelichting bij de jaarrekening een beschrijving
te geven van de toegepaste afschrijvingsmethoden, vergezeld van een passende commentaar over de in cijfers uitgedrukte gevolgen van het afschrijvingsbeleid.

A. Lineaire afschrijvingsmethoden
Bij de lineaire afschrijvingsmethode schrijft men gelijkmatig naar tijd en/
of gebruik af tijdens de afschrijvingsperiode.

1.	Volgens tijdseenheden
Er wordt gelijkmatig naar de tijd afgeschreven. De afschrijvingsannuïteit
is gelijk aan de af te schrijven waarde gedeeld door het aantal jaren dat het
actief vermoedelijk zal gebruikt worden.

24 De Commissie spreekt zich niet uit over de fiscale implicaties van deze afschrijvingsmethoden.
25 Cf. Verslag aan de Koning bij het KB van 8 oktober 1976, B.S. 19 oktober 1976: “Het besluit stelt zich op
het vlak van de algemene beginselen; de talrijke bijzondere gevallen, waartoe de diversiteit van de
ondernemingen en hun verrichtingen evenals de omstandigheden aanleiding kunnen geven, worden
er niet door geregeld”.
26 Cf. advies 112/1 “Versnelde afschrijvingen”, Bulletin CBN, nr. 3, juli 1978, 15-20.

Commissie voor Boekhoudkundige Normen 

bulletin n°56 / 11

Voorbeeld
Een drukkerij koopt een drukpers voor 100.000 euro (aankoopprijs, inclusief alle bijkomende kosten). De economische levensduur van de drukpers
wordt geraamd op 5 jaar. Het afschrijvingspercentage is bijgevolg gelijk
aan 100/5=20. De lineaire afschrijvingsannuïteit bedraagt 20.000 euro.

2.	Volgens bedrijfsdrukte
Zuivere bedrijfsdrukte
Bij afschrijvingen volgens zuivere bedrijfsdrukte wordt de levensduur van
het actief in verbruikseenheden uitgedrukt en wordt gelijkmatig naar het
27
gebruik afgeschreven . Door het totaal af te schrijven bedrag te delen
door het totaal aantal prestaties (bv. totaal aantal machine-uren), bekomt
men het afschrijvingstarief per prestatie-eenheid (bv. per machine-uur).
Voorbeeld
Een drukkerij koopt een drukpers voor 100.000 euro (aankoopprijs, inclusief alle bijkomende kosten). Men schat dat met deze drukpers 10.000.000
kranten kunnen gedrukt worden. De afschrijvingskost per krant bedraagt
dan 100.000 / 10.000.000 = 0,01 euro. In jaar X worden 2.300.000 kranten gedrukt, bijgevolg moet er een afschrijving van 23.000 euro geboekt
worden.

Gemengde bedrijfsdrukte
De basis voor de afschrijvingen is dubbel bij deze afschrijvingsmethode.
Het actief wordt gelijkmatig naar gebruik afgeschreven, voor zover dit
gebruik leidt tot een afschrijving die hoger is dan het pro rata van het
gebruik over de maximale duurtijd. Is het kwantitatief gebruik over een
tijdsperiode lager dan dat pro rata, dan zal men de tijd als basis voor de
afschrijving nemen.
De afschrijvingsannuïteit is met andere woorden minstens gelijk aan de
lineaire afschrijvingsannuïteit naar tijd.
Voorbeeld
Een drukkerij koopt een drukpers voor 100.000 euro (aankoopprijs, inclusief alle bijkomende kosten). De economische levensduur van de druk-

27 Zie bijvoorbeeld advies 158/1 “Boekhoudkundige verwerking van de aankoop, afschrijving en ontginning
in concessie van natuurlijke rijkdommen”, Bulletin CBN, nr. 23, december 1988, 18-20.
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pers wordt geraamd op 5 jaar en men schat dat met deze drukpers
10.000.000 kranten kunnen gedrukt worden. In jaar X worden 1.800.000
kranten gedrukt. Aangezien de afschrijving naar gebruik (18.000) kleiner
is dan deze naar tijd (20.000), zal men de tijd als basis voor de afschrijving nemen en een afschrijving van 20.000 euro in resultaat nemen.

B. Boekhoudkundige degressieve afschrijvingsmethoden
Bij de degressieve afschrijvingsmethode dalen de afschrijvingskosten tijdens
de afschrijvingsperiode. Het eerste gebruik veroorzaakt als het ware een
grotere veroudering dan het latere gebruik.
De degressieve afschrijvingsmethoden zijn boekhoudrechtelijk aanvaardbaar voor zover ze met de spreiding van de aanschaffingsprijs over de vermoedelijke levensduur van het actief overeenstemmen (of met een fiscaal
28
aanvaard systeem van versnelde afschrijvingen ).
Voorbeeld
Een drukkerij koopt een drukpers voor 100.000 euro (aankoopprijs, inclusief alle bijkomende kosten). De economische levensduur van de drukpers wordt geraamd op 5 jaar. De onderneming beslist de drukpers af te
schrijven op basis van een afnemend percentage van het totaal af te schrijven bedrag. Gedurende 5 jaar wordt respectievelijk 28%, 24%, 20%, 16%
en 12% van 100.000 afgeschreven.

C. Progressieve afschrijvingsmethoden
Bij de progressieve afschrijvingsmethode stijgen de afschrijvingskosten tijdens
de afschrijvingsperiode.
De Commissie is van oordeel dat het uitwerken van een progressief afschrijvingsplan toelaatbaar is, voor zover dit plan in concreto verantwoord kan
worden ten overstaan van de beginselen inzake voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw.

28 Cf. infra.
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Voorbeeld
Een drukkerij koopt een drukpers voor 100.000 euro (aankoopprijs, inclusief alle bijkomende kosten). De economische levensduur van de drukpers wordt geraamd op 5 jaar. De onderneming beslist de drukpers af te
schrijven op basis van een toenemend percentage van het totaal af te schrijven bedrag, aangezien ze naarmate de 5 jaar verstrijken een hogere benutting van de drukpers veronderstelt. Gedurende 5 jaar wordt respectievelijk
12%, 16%, 20%, 24% en 28% van 100.000 afgeschreven.

D. Versnelde (fiscaal aanvaarde) afschrijvingsmethoden
Ten tijde van de uitvaardiging van het koninklijk besluit van 8 oktober
29
1976 , waren er twee gekende fiscale stelsels van versnelde afschrijvingen,
30
meer bepaald de degressieve afschrijving en de dubbele lineaire afschrij31
ving . De tekst van artikel 28 van het KB van 8 oktober 1976 verwees echter niet uitdrukkelijk naar deze twee regimes. De tekst werd zeer algemeen
opgesteld om de diverse technieken te kunnen omvatten van fiscaal aanvaarde versnelde afschrijvingen die in de fiscale reglementering opgenomen
32
zouden kunnen worden . Bijgevolg zijn alle fiscaal aanvaarde versnelde afschrijvingssystemen toegelaten op grond van de artikelen 61, § 1, eerste lid
33
en 64, § 1, eerste lid KB W.Venn .
Wanneer de toepassing van een plan voor versnelde afschrijving met zich zou
brengen dat aanzienlijk vlugger wordt afgeschreven dan economisch verantwoord, moet er in de toelichting melding gemaakt worden van het verschil
tussen het gecumuleerd bedrag van de geboekte afschrijvingen en dat van de
economisch verantwoorde afschrijvingen. Tevens moet de invloed worden
aangegeven van de tijdens het boekjaar of tijdens vorige boekjaren geboekte
versnelde afschrijvingen op het bedrag van de afschrijvingen in de resultaten34
rekening van het boekjaar , in vergelijking met de economisch verantwoorde afschrijvingen.

29 Koninklijk besluit met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen, BS 19 oktober 1976.
30 Artikel 49 WIB 64 (cf. artikel 64 WIB 92). Voor de berekening van de degressieve afschrijving, zie art.
36 t.e.m. 38 KB WIB 92. Zie ook Com. IB1992, nrs. 61/155 – 61/201.
31 De bijzondere stelsels van dubbele lineaire afschrijving zijn inmiddels voor het Vlaamse Gewest en
het Waalse Gewest opgeheven door gewestelijke decreten. De opheffing van deze stelsels voor het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn daarentegen nog niet in werking getreden.
32 Zie advies 112/1 “Versnelde afschrijvingen”, Bulletin CBN, nr. 3, juli 1978, 15-20.
33 De artikelen 61, § 1 en 64, § 1 zijn namelijk geïnspireerd op artikel 28, § 2 KB van 8 oktober 1976.
34 Artikel 61, § 1, eerste lid en artikel 64, § 1, eerste lid KB W.Venn.
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Voorbeeld
Een drukkerij koopt een drukpers voor 100.000 euro (aankoopprijs, inclusief alle bijkomende kosten). De economische levensduur van de drukpers
wordt geraamd op 5 jaar. De onderneming beslist de drukpers af te schrijven op basis van de fiscaal degressieve afschrijvingsmethode.
Het eerste jaar wordt 40% van 100.000 afgeschreven; het tweede jaar
wordt 40% van 60.000 (residuwaarde) afgeschreven; vanaf het derde jaar
overtreft de degressieve afschrijving niet langer de lineaire afschrijvingsannuïteit en schakelt de drukkerij over op de lineaire afschrijvingsmethode
(20.000); het vierde jaar wordt het saldo afgeschreven (16.000).
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Boekhoudkundige verwerking van
subsidies, schenkingen en legaten,
toegekend in contanten, in de jaar–
rekening van begunstigde grote en
zeer grote verenigingen en stichtingen
advies 2010/16
10 november 2010
56

Trefwoorden
compenserende bedragen ter vermindering van
de loonkost – exploitatiesubsidie – fondsen van
de vereniging – interestsubsidie – kapitaalsubsidie –
kwijtschelding van schuld – legaat – om niet –
permanente financiering – rentesubsidie – schenking
– stichting – subsidie – vereniging zonder winstoogmerk

Inleiding
1

2

Grote en zeer grote verenigingen en stichtingen zijn gehouden hun boekhouding te voeren en hun jaarrekening op te stellen overeenkomstig de
bepalingen van toepassing op handels- en industriële vennootschappen,
meer bepaald overeenkomstig de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de
boekhouding van de ondernemingen en haar uitvoeringsbesluiten, evenals
het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek

1

Artikelen 17, § 3; 37, § 3 en 53, § 3 wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.

2

Artikelen 17, § 5; 37, § 5 en 53, § 5 wet van 27 juni 1921.
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van Vennootschappen (hierna KB W.Venn.). Deze bepalingen werden aangepast aan de bijzondere aard van hun werkzaamheden en hun wettelijk
statuut door het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de
boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening
van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigin3
gen zonder winstoogmerk en stichtingen (hierna KB van 19 december 2003) .
Verenigingen en stichtingen verkrijgen dikwijls geldmiddelen en goederen
om niet met het oog op het realiseren van bepaalde vormen van dienstverlening of het uitvoeren van bepaalde programma’s. Het kan bijvoorbeeld
gaan om:
–– subsidies in contanten door de overheid of een andere non-profitinstelling
periodiek overgemaakt;
–– schenkingen of subsidies, hetzij in contanten hetzij in natura, gegeven
door privépersonen of -instellingen, al dan niet gekoppeld aan een afgesproken doelstelling qua besteding;
–– legaten (zowel in contanten als in natura) ontvangen ten gevolge van een
erfenis, al dan niet gepaard gaande met een bepaalde doelstelling of
4
voorwaarden die aan de vereniging worden opgelegd ; of
–– subsidies in de vorm van een kwijtschelding van schulden.
Het verschil tussen een schenking 5 en een subsidie is niet steeds duidelijk,
aangezien deze juridische begrippen bij verenigingen en stichtingen dicht bij
elkaar aanleunen.
Naar de mening van de Commissie wou de wetgever het begrip subsidie in
feite een ruimere draagwijdte toekennen bij verenigingen en stichtingen dan
bij handels- en industriële vennootschappen. Deze interpretatie berust op
twee elementen:

3
4

BS 30 december 2003.
E. De Lembre e.a., “Het nieuw boekhoudkundig stelsel van de grote en zeer grote verenigingen”, brochure
beschikbaar op de site van de FOD Justitie, http://www.just.fgov.be/img_justice/publications/pdf/68.
pdf, maart 2004, 28.

5

Dit advies is van toepassing op alle soorten schenkingen (schenking bij notariële akte, handgift, ...).
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–– de subsidies die in resultaat worden genomen, worden geboekt als
bedrijfsopbrengsten onder de post I.D. Lidgeld, schenkingen, legaten
6
en subsidies ;
–– de woorden “van overheidswege” worden weggelaten in de definitie van
de inhoud van de post VI. Kapitaalsubsidies in artikel 95, § 2 KB
W.Venn., zoals van toepassing op verenigingen en stichtingen bedoeld
7
in het KB van 19 december 2003 .
Subsidies, in de zin van dit advies, kunnen dus toegekend worden door de
8
overheid, door privépersonen of door elke andere entiteit .
Op boekhoudkundig vlak voert het KB van 19 december 2003 een
nieuwe subsidievorm in, uitsluitend bestemd voor de duurzame ondersteuning van de activiteit van de vereniging of stichting. Deze wordt
geboekt als permanente financiering onder de fondsen van de vereniging of stichting.
In het KB van 19 december 2003 wordt aldus een onderscheid gemaakt tussen
drie grote categorieën van subsidies:
–– subsidies uitsluitend bestemd om duurzaam bij te dragen tot de activiteit
van de vereniging of stichting en die zodoende leiden tot een permanente
vergroting van de fondsen van de vereniging of de stichting, op te nemen
onder de permanente financiering;
–– subsidies die tot doel hebben te investeren in vaste activa, op te nemen
onder de kapitaalsubsidies (geboekt binnen het eigen vermogen); en
–– exploitatie- of interestsubsidies ter dekking van bepaalde werkings- of
financieringskosten, verbonden aan de lopende activiteiten van de vereniging of de stichting, op te nemen in de resultatenrekening.
Dit advies behandelt de boekhoudkundige verwerking van subsidies, schenkingen en legaten toegekend in contanten, met inbegrip van de kwijtschel-

6

In het volledige schema van de resultatenrekening. Verenigingen en stichtingen die gebruik maken
van het verkorte schema van de resultatenrekening, boeken dit onder hun “Brutomarge”.

7

Art. 19, § 2, 3° KB van 19 december 2003.

8

Vereniging, vennootschap, ...
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ding van schulden, vanuit het oogpunt van de begunstigde vereniging of
9
stichting. Bestemde fondsen komen niet aan bod .
Er dient opgemerkt te worden dat de principes die opgenomen zijn in de
adviezen die de Commissie hieromtrent reeds gepubliceerd heeft in het kader van haar bevoegdheden inzake de boekhouding van handels- en industriële vennootschappen, eveneens van toepassing zijn op verenigingen en
stichtingen onderworpen aan het KB van 19 december 2003, uiteraard zonder afbreuk te doen aan de bijzondere bepalingen ontwikkeld in dit advies.
De Commissie wenst in het bijzonder te verwijzen naar advies 2009/3 dat
handelt over investeringssubsidies waarvan de toekenning en/of betaling
10
gespreid wordt over meerdere jaren, zoals de VIPA-subsidiëring .

I. Basisbeginselen
Elke subsidie, schenking of legaat wordt gekenmerkt door drie elementen:
1. oorzaak: het gaat om de reden, de motivering achter de toekenning van
de subsidie, de schenking of het legaat;
2. vorm: het gaat om de vorm waaronder de subsidie, de schenking of het
legaat wordt toegekend;
3. doel: het gaat om de doelstelling die wordt nagestreefd met de toekenning
van de subsidie, de schenking of het legaat.
Naast deze drie voornaamste kenmerken, kunnen subsidies, schenkingen en
legaten zich ook onderscheiden in functie van hun uitvoeringsmodaliteiten.
Zo kan een subsidie bijvoorbeeld gepaard gaan met een voorschot. De betaling ervan kan ook gespreid worden in de tijd.

9

Bestemde fondsen worden gevormd uit het positieve resultaat dat een vereniging of stichting behaalt,
en waaraan zij een specifieke bestemming wenst te geven. Bestemde fondsen zullen in een afzonderlijk
advies behandeld worden.

10 CBN-advies 2009/3 “Boekhoudkundige verwerking van kapitaalsubsidies waarvan de toekenning en/
of uitbetaling over verschillende jaren wordt gespreid”, Bulletin CBN, nr. 50, november 2009, 37-40.
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De gepaste boekhoudkundige verwerking wordt bepaald op basis van een
zorgvuldig onderzoek van de kenmerken eigen aan de subsidie, de schenking
of het legaat, met name de oorzaak, het doel en de vorm waarin deze worden
toegekend, en in het bijzonder rekening houdende met de formele intentie
van de overheid of van de toekennende entiteit.
In dit opzicht wenst de Commissie in het bijzonder de verantwoordelijkheid
van het bestuursorgaan met betrekking tot deze materie in herinnering te
brengen. Er dienen regels bepaald te worden die, overeenkomstig de bepalingen van het KB van 19 december 2003, maar rekening houdend met hun
eigen kenmerken, ten grondslag liggen aan de waarderingen in de inventaris
voorzien in artikel 9, § 1 van de wet van 17 juli 1975 betreffende de boek11
houding van de ondernemingen .

II. Soorten subsidies
A. Subsidies, schenkingen en legaten in contanten
bestemd voor de duurzame ondersteuning van
de activiteit van de vereniging of stichting
Indien de subsidies, schenkingen of legaten voorzien in de permanente financiering ter duurzame ondersteuning van de activiteit van de vereniging of
stichting, dan dienen deze geboekt te worden in de passiefpost I. Fondsen
van de vereniging. Deze permanente bron van vermogen wordt niet gespreid
in resultaat genomen.
Artikel 19, § 2, 1° van het KB van 19 december 2003 definieert de inhoud van
de post Fondsen van de vereniging (ter vervanging van de post Geplaatst
kapitaal van toepassing bij vennootschappen) als volgt:
“Onder fondsen van de vereniging moet het totaal worden verstaan van,
enerzijds, het beginvermogen, met name het vermogen van de vereniging
op de eerste dag van het eerste boekjaar waarvoor de bepalingen van dit
besluit gelden, en, anderzijds, de permanente financiering, met name de

11 Artikel 28, § 1 KB W.Venn., zoals van toepassing op verenigingen en stichtingen.
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schenkingen, de legaten en subsidies die uitsluitend bestemd zijn om
duurzaam bij te dragen tot de activiteit van de vereniging.”
De Commissie is de mening toegedaan dat het gebruik van de term “uitsluitend” een restrictieve interpretatie oplegt van het bovengenoemd artikel.
De post I. Fondsen van de vereniging moet bijgevolg, wat de subsidies
betreft, voorbehouden blijven voor subsidies die noch beantwoorden aan het
12
begrip kapitaalsubsidie , noch aan het begrip exploitatie- of interestsubsidie
en die ondubbelzinnig tot doel hebben de fondsen van de vereniging of stichting permanent te vergroten, met uitsluiting van elke andere besteding.
Volgens de Commissie dient begrepen te worden onder “duurzame ondersteuning”, een ondersteuning die op lange termijn het vermogen van de
vereniging of stichting beïnvloedt, a fortiori langer dan één jaar. Dit duurzaam karakter gaat gepaard met een structurele aanpassing van de financiële
basis van de vereniging of stichting. Het mag niet enkel strekken tot de financiering van de lopende werkingskosten van het boekjaar tijdens hetwelk de
subsidie werd bekomen, zelfs indien deze vorm van subsidie recurrent is.
In het geval dat een subsidie, schenking of legaat de vorm aanneemt van een
kwijtschelding van schulden, wordt de rekening 1011 Permanente financiering ontvangen in contanten, gecrediteerd door het debiteren van de
desbetreffende schuldrekening(en).
Niets wijst erop dat de rekening 1011 bijvoorbeeld niet als volgt opgesplitst
mag worden:
10110
10111

Permanente financiering ontvangen in contanten
Permanente financiering ontvangen door een kwijtschelding
van schulden

Er dient opgemerkt te worden dat er in de beweegreden van de kwijtschelding
van schulden gezocht zal moeten worden naar de rechtvaardiging van de
boeking van deze subsidie als permanente financiering.

12 Met andere woorden, de subsidies die zijn verkregen met het oog op de investering in vaste activa met
een beperkte levensduur, dienen geboekt te worden onder de post Kapitaalsubsidies en niet onder de
post Fondsen van de vereniging (cf. infra).
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Voorbeeld 1
Een sportvereniging heeft, met het oog op uitbreiding, bij een kredietinstelling zware schulden gemaakt op lange termijn. De bijkomende en recurrente kosten werden echter onderschat, wat een verstoring van de financiële
situatie met zich meebrengt, evenals een structureel negatieve kas. De
gemeentelijke overheid besluit om de financiële situatie van de vereniging
te herstellen door haar een subsidie van 250.000 euro toe te kennen teneinde haar toe te laten haar lening terug te betalen. Deze subsidie wijzigt
op een duurzame manier de financiële structuur van de vereniging.
550 Kredietinstellingen : rekeningen-courant
250.000,00
aan 1011 Permanente financiering ontvangen in contanten 250.000,00

Voorbeeld 2
Een vereniging actief in de jeugdzorg wenst een nieuwe onthaalmogelijkheid
te ontwikkelen voor de organisatie van vakantiestages voor kansarme kinderen. Een verbonden entiteit voorziet de vereniging van extra financiële
middelen (500.000 euro) met het oog op deze ontwikkeling. Wanneer het
13
recht op de verkrijging van de subsidie vaststaat , vindt de volgende boeking
plaats :
416

Diverse vorderingen : te ontvangen subsidies
500.000,00
aan 1011 Permanente financiering ontvangen in contanten 500.000,00

B. Subsidies in contanten verkregen voor
investeringen in vaste activa
Artikel 19, § 2, 3° van het KB van 19 december 2003 voorziet in een aanpassing van de omschrijving van de post Kapitaalsubsidies zoals opgenomen
in artikel 95, § 2 KB W.Venn. Het aangepast artikel 95 KB W.Venn., zoals
van toepassing op verenigingen en stichtingen, luidt als volgt:

Post VI Kapitaalsubsidies
Deze post omvat de kapitaalsubsidies die werden verkregen voor investeringen in vaste activa. Deze subsidies worden geleidelijk afgeboekt via

13 Voor de beoordeling van het vaststaand karakter van het recht op een subsidie, zie CBN-advies 2009/3
“Boekhoudkundige verwerking van kapitaalsubsidies waarvan de toekenning en/of uitbetaling over
verschillende jaren wordt gespreid”, Bulletin CBN, nr. 50, november 2009, 37-40.
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overboeking naar post I.D ‘Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies’,
volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen op de vaste activa voor de
verwerving waarvan ze werden verkregen of, in voorkomend geval, ten
belope van het saldo, bij realisatie of buitengebruikstelling van de betrokken vaste activa.
In het Verslag aan de Koning bij het koninklijk besluit van 19 december 2003
lezen we dat schenkingen, legaten en subsidies die tot doel hebben een vast
actief te vormen dat op duurzame wijze wordt bestemd voor de activiteit
14
van de vereniging moeten geboekt worden onder de post Kapitaalsubsidies .
Investeert de vereniging of stichting in vaste activa waarvan de gebruiksduur niet beperkt is (zoals terreinen) of waarvan de functionaliteit constant
15
is , dan is de Commissie van oordeel dat, omwille van het duurzame karakter ervan, de subsidie kan worden opgenomen onder de permanente fondsen
van de vereniging of stichting. Aangezien deze vaste activa niet worden afgeschreven, is, naar de mening van de Commissie, ook de in opbrengstname
van de kapitaalsubsidie van minder belang. Bijgevolg zal de Commissie voorstellen om de omschrijving van de post Kapitaalsubsidies in artikel 19, § 2,
3° van het KB van 19 december 2003 aan te passen als volgt: “Deze post
omvat de kapitaalsubsidies die werden verkregen voor investeringen in vaste
activa waarvan de gebruiksduur beperkt is”.
De kapitaalsubsidies die worden aangewend voor investeringen in vaste
activa die worden afgeschreven, worden gespreid in resultaat genomen.

Voorbeeld 1
Een vereniging die cursussen diepzeeduiken organiseert, ontvangt een subsidie van 15.000 euro ter financiering van de aankoop van nieuw materiaal
16
(duikflessen en duikpakken). Dit materiaal wordt afgeschreven op drie jaar .

14 BS 30 december 2003.
15 Artikel 64 KB W.Venn., zoals van toepassing op verenigingen, bepaalt namelijk in § 3 dat, wanneer de
functionaliteit van materiële vaste activa constant is, de raad van bestuur van de vereniging, mits
melding en verantwoording in de toelichting, kan beslissen om deze materiële vaste activa niet af te
schrijven en de onderhouds- en vervangingskosten die daaraan verbonden zijn, op zich te nemen.
16 De boekhoudkundige verwerking van de verwerving van het materiaal en van de afschrijving ervan
wordt hier niet onderzocht.
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17

Wanneer het recht op de verkrijging van de subsidie zeker is , vindt de volgende boeking plaats :
416

Diverse vorderingen: te ontvangen subsidies
15.000,00
aan 151 Kapitaalsubsidies ontvangen in contanten
15.000,00

De inresultaatneming van de subsidie, volgens het ritme van de afschrijving
van de vaste activa voor de verwerving waarvan de subsidie werd verkregen
(in dit geval 3 jaar), gebeurt als volgt:
151 Kapitaalsubsidies ontvangen in contanten
aan 736 Kapitaal- en interestsubsidie

5.000,00
5.000,00

Wanneer de subsidie komt vast te staan nadat de afschrijving van de gesubsidieerde investering reeds is aangevangen of nadat het actief reeds volledig
is afgeschreven, moet de resultatenrekening van het boekjaar waarin de
subsidie definitief verworven blijkt, het gedeelte van de subsidie vermelden
18
dat overeenstemt met de reeds verrichte afschrijvingen .

Voorbeeld 2
Een vereniging koopt een gebouw (300.000 euro) aan vóór het recht van de
vereniging op de overheidssubsidie komt vast te staan. Het gebouw is afschrijfbaar over 30 jaar. De vereniging heeft het gebouw reeds 2 jaar afgeschreven, waneer het recht op de subsidie (90.000 euro) definitief komt
vast te staan. Wanneer het recht op de verkrijging van de subsidie zeker
19
is , vinden de volgende boekingen plaats :
416

Diverse vorderingen: te ontvangen subsidies
90.000,00
aan 151 Kapitaalsubsidies ontvangen in contanten
90.000,00
151 Kapitaalsubsidies ontvangen in contanten
6.000,00
aan 736 Kapitaal- en interestsubsidie
6.000,00

17 Voor de beoordeling van het vaststaand karakter van het recht op een subsidie, zie CBN-advies 2009/3
“Boekhoudkundige verwerking van kapitaalsubsidies waarvan de toekenning en/of uitbetaling over
verschillende jaren wordt gespreid”, Bulletin CBN, nr. 50, november 2009, 37-40.
18 Zie CBN-advies 125/6 “Kapitaalsubsidies – Toerekening – Subsidies toegezegd na volledige of gedeeltelijke afschrijving van de investering”, Bulletin CBN, nr. 18, januari 1986, p. 13.
19 Voor de beoordeling van het vaststaand karakter van het recht op een subsidie, zie CBN-advies 2009/3
“Boekhoudkundige verwerking van kapitaalsubsidies waarvan de toekenning en/of uitbetaling over
verschillende jaren wordt gespreid”, Bulletin CBN, nr.50, november 2009, 37-40.
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De inresultaatneming van de subsidie, volgens het ritme van de afschrijving
van het gebouw, gebeurt verder als volgt:
151 Kapitaalsubsidies ontvangen in contanten
aan 736 Kapitaal- en interestsubsidie

3.000,00
3.000,00

Indien de kapitaalsubsidie de vorm aanneemt van een kwijtschelding van
schulden, wordt de rekening 151 Kapitaalsubsidies ontvangen in contanten
gecrediteerd door het debiteren van de desbetreffende schuldrekening(en).
Er zal uiteraard in de beweegreden van de kwijtschelding van schulden
gezocht moeten worden naar de rechtvaardiging van de boeking van deze
subsidie als een kapitaalsubsidie.

C. Subsidies, schenkingen en legaten in contanten
met het oog op de ondersteuning van de lopende
verrichtingen van de vereniging of stichting
Van zodra een subsidie, schenking of legaat niet beantwoordt aan de definitie van permanente financiering of kapitaalsubsidies, wat wil zeggen dat
deze niet werden verkregen met het oog op permanente financiële ondersteuning of investering in vaste activa, dienen deze rechtstreeks in de resultatenrekening opgenomen te worden als opbrengst.
Artikel 95, § 2, VI, laatste lid KB W.Venn., zoals van toepassing op verenigingen en stichtingen, bepaalt dat de subsidies waarvan de verkrijging niet
afhankelijk is van een investering in vaste activa, bij de verkrijging geboekt
worden in de post I.D. Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies van de
resultatenrekening.
Er dient opgemerkt te worden dat de inhoud van deze post niet omschreven
wordt in artikel 96 KB W.Venn., zoals van toepassing op verenigingen en
stichtingen.
Het rekeningenstelsel in bijlage bij het KB van 19 december 2003 voorziet
de rekening 73 Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies.
Wat de schenkingen en legaten betreft, worden de rekeningen 732 tot 735
(schenkingen en legaten, met of zonder terugnemingsrecht) voorzien.
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Wat de subsidies betreft, wordt er slechts in één subrekening voorzien, meer
bepaald rekening 736 Kapitaal- en interestsubsidie. Het gebruik van één
enkele rekening lijkt niet aangepast aan de verschillende vormen en doelen
die subsidies aan verenigingen en stichtingen kunnen aannemen (maatregelen ter verlaging van de loonkosten – van de werkgeversbijdragen verschuldigd aan de RSZ, vrijstelling van betaling van een gedeelte van de ingehouden bedrijfsvoorheffing, subsidiëring van algemene werkingskosten, …).
Naar de mening van de Commissie is het nuttig de verschillende soorten
subsidies op te delen in afzonderlijke rekeningen.
De Commissie adviseert het gebruik van de volgende rekeningen:
737 – Exploitatiesubsidies
Exploitatiesubsidies zijn subsidies die niet afhankelijk zijn van een investering
in vaste activa en die worden toegekend om bepaalde exploitatiekosten te
compenseren of te dekken.
738 – Compenserende bedragen ter vermindering van de loonkost
In deze rekening zouden subsidies worden opgenomen die de vorm aannemen van een vermindering van de werkgeversbijdrage verschuldigd aan de
RSZ, of van een vrijstelling van betaling van een gedeelte van de ingehouden
bedrijfsvoorheffing op het loon van bepaalde categorieën van werknemers20 , …
Er dient opgemerkt te worden dat de subsidies die zijn toegekend met het
oog op het dekken van bepaalde kosten verwerkt worden als kapitaalsubsidies vanaf het ogenblik dat de desbetreffende kosten het voorwerp uitmaken van een activering in de hoedanigheid van bijvoorbeeld kosten voor
21
onderzoek en ontwikkeling (advies 138/1 ).

Voorbeeld 1
Krachtens artikel 275/3 WIB 92 geniet een vereniging van vrijstelling van
betaling van een gedeelte van de bedrijfsvoorheffing dat ze afhoudt van het

20 Zie CBN-advies 2009/13 “Boekhoudkundige verwerking van het stelsel tot gedeeltelijke vrijstelling
van betaling van de bedrijfsvoorheffing, zoals geregeld door artikel 275/3 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992”, Bulletin CBN, nr. 52, maart 2010, 27-34.
21 CBN-advies 138/1 “Kosten van onderzoek en ontwikkeling”, Bulletin CBN, nr. 13, januari 1984, 10-13.
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loon van bepaalde werknemers ter stimulatie van het onderzoek. De vrijstelling bedraagt 22.000 euro. Dit bedrag wordt geboekt op de creditzijde
van een rekening onder de opbrengsten, conform het niet-compensatiebe22
ginsel .
453 Ingehouden voorheffingen
aan 738 Compenserende bedragen ter 
       vermindering van de loonkost

22.000,00
22.000,00

Voorbeeld 2
Een kinderdagverblijf ontvangt een schenking van 2.000 euro.
550 Kredietinstellingen: rekeningen-courant
2.000,00
aan 732 Schenkingen zonder terugnemingsrecht
2.000,00

Voorbeeld 3
De notaris verantwoordelijk voor een successie informeert een hulpvereniging voor weeskinderen dat haar een som van 10.000 euro toekomt in de
vorm van legaten, en dit zonder bijzondere toewijzing. Deze som wordt op de
rekening gestort van de vereniging.
550 Kredietinstellingen : rekeningen-courant
aan 734 Legaten zonder terugnemingsrecht

10.000,00
10.000,00

D. Interestsubsidies
In artikel 96 KB W.Venn. wordt, voor de toepassing door verenigingen en
stichtingen, punt “2° de als opbrengst geboekte kapitaal-en interestsubsidies”
weggelaten uit de definitie van de post IV.C. Overige financiële opbrengsten23.
De kapitaal- en interestsubsidies die in resultaat worden genomen door
verenigingen of stichtingen worden, met andere woorden, niet opgenomen
in deze post.
In het minimum algemeen rekeningenstelsel in bijlage bij het KB van 19 december 2003 wordt een specifieke rekening voorzien voor de opname van

22 CBN-adviezen 2009/13 en 2010/2.
23 Artikel 20, 3° KB van 19 december 2003.
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kapitaal- en interestsubsidies in de resultatenrekening. Het betreft de rekening 736 Kapitaal- en interestsubsidie.

Voorbeeld 1
Een vereniging ontleent een som van 60.000 euro over 5 jaar. De maandelijkse aflossing van de hoofdsom blijft constant. De jaarlijkse rentevoet is
gelijk aan 8%. De Vlaamse regering komt tussen in de interestkosten ten
belope van 4%. De tussenkomst wordt jaarlijks, op 31 december, gestort.
Periode

Hoofdsom

januari jaar x

60.000

februari jaar x

Aflossing

Interesten

Subsidie

1.000

400,00

200,00

59.000

1.000

393,33

196,67

maart jaar x

58.000

1.000

386,67

193,33

april jaar x

57.000

1.000

380,00

190,00

mei jaar x

56.000

1.000

373,33

186,67

juni jaar x

55.000

1.000

366,67

183,33

juli jaar x

54.000

1.000

360,00

180,00

augustus jaar x

53.000

1.000

353,33

176,67

september
jaar x

52.000

1.000

346,67

173,33

oktober jaar x

51.000

1.000

340,00

170,00

november
jaar x

50.000

1.000

333,33

166,67

december
jaar x

49.000

1.000

326,67

163,33

jaar x+1

36.000

12.000

3.400,00

1.700,00

jaar x+2

24.000

12.000

2.440,00

1.220,00

jaar x+3

12.000

12.000

1.480,00

740,00

jaar x+4

0

12.000

520,00

260,00

60.000

12.200

6.100

totaal

bij de toekenning van het krediet

550 Kredietinstellingen : rekeningen-courant
60.000,00
aan 1730 Schulden op rekeningen
48.000,00
		
4230 Schulden op meer dan één jaar die binnen 
		
         
het jaar vervallen
12.000,00
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eerste maandelijkse afbetaling ( januari jaar x )

6500 Renten, commissies en kosten verbonden aan schulden 400,00
4230 Schulden op meer dan één jaar die binnen
1.000,00
het jaar vervallen
aan 550 Kredietinstellingen : rekeningen-courant
1.400,00
te ontvangen interestsubsidie ( januari jaar x )

416

Diverse vorderingen : te ontvangen subsidies
aan 736 Kapitaal- en interestsubsidie

200,00
200,00

Voor de overige maanden wordt er verwezen naar het tijdschema hierboven.
inning van de interestsubsidie op 31 december jaar x

550 Kredietinstellingen : rekeningen-courant
2.180,00
aan 416 Diverse vorderingen : te ontvangen subsidies
2.180,00

III. Te verschaffen informatie
in de toelichting van
de ja arrekening
De Commissie is de mening toegedaan dat een samenvattende staat met alle
subsidies waarvan de desbetreffende vereniging of stichting geniet, opgenomen moet worden in de toelichting van de opgemaakte jaarrekening,
zowel volgens het volledig als het verkort schema.
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Boekhoudkundige verwerking van 
subsidies, schenkingen en legaten 
in natura in de jaarrekening van 
begunstigde grote en zeer grote 
verenigingen en stichtingen
advies 2010/17
10 november 2010

56

Trefwoorden
exploitatiesubsidie – fondsen van de vereniging –
kapitaalsubsidie – legaat – om niet – ontvangen
diensten – permanente financiering – schenking –
stichting – subsidie – subsidies in natura –
terbeschikkingstelling vaste activa – vereniging
zonder winstoogmerk –vrijwilligersprestatie

Inleiding
Verenigingen en stichtingen verwerven dikwijls subsidies, schenkingen en
legaten met het oog op het realiseren van bepaalde vormen van dienstverlening of het uitvoeren van bepaalde programma’s. Deze subsidies, schenkingen en legaten kunnen zowel in geld, als in natura verleend worden.
Wat de algemene principes met betrekking tot ontvangen subsidies, schenkingen en legaten betreft, wordt verwezen naar advies 2010/16 “Boekhoudkundige verwerking van subsidies, schenkingen en legaten, toegekend in contanten, in de jaarrekening van begunstigde grote en zeer grote verenigingen
en stichtingen”.
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Het Verslag aan de Koning bij het koninklijk besluit van 19 december
2003 stelt dat schenkingen, legaten en subsidies in natura, zoals schenkingen, legaten en subsidies in contanten, respectievelijk onder permanente
financiering, kapitaalsubsidies of op de resultatenrekening moeten worden
geboekt, naargelang zij ertoe leiden de fondsen van de vereniging permanent te vergroten, tot doel hebben een vast actief te vormen dat op duurzame wijze wordt bestemd voor de activiteit van de vereniging, dan wel
1
een courante activiteit van de vereniging vormen .
Het komt in het bijzonder toe aan het bestuursorgaan om de regels vast te
leggen die toelaten een onderscheid te maken tussen de verschillende vormen
van schenkingen, legaten of subsidies waarvan de vereniging of de stichting geniet.
In dit advies wordt de boekhoudkundige verwerking, en in het bijzonder de
waardering, van de verschillende soorten subsidies, schenkingen en legaten
in natura toegelicht bij grote en zeer grote verenigingen en stichtingen.
Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen verworven goederen enerzijds en verworven diensten anderzijds. Tevens worden een aantal voorbeelden gegeven.

I. Goederen
De goederen die aan de vereniging worden geschonken of nagelaten en die
ze voor haar activiteit bestemt, worden op het ogenblik van hun verkrijging
geboekt en gewaardeerd tegen hun marktwaarde of, bij ontstentenis, tegen
2
hun gebruikswaarde .
De goederen die kosteloos ter beschikking worden gesteld van de vereniging, worden enkel geboekt indien de vereniging ze tegen betaling mag
3
uitbaten . In dat geval worden deze goederen eveneens geboekt tegen hun
4
marktwaarde of, bij ontstentenis, tegen hun gebruikswaarde .

1

BS 30 december 2003.

2

Artikel 2, § 1 juncto artikel 8, § 1 KB van 19 december 2003.

3

Artikel 2, § 1 KB van 19 december 2003. Onder uitbaten wordt ook onderverhuren verstaan (zie Verslag
aan de Koning bij het KB van 19 december 2003).

4

Artikel artikel 8, § 1 KB van 19 december 2003.
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De andere goederen (met andere woorden de goederen die de vereniging
niet voor haar activiteit bestemt) die aan de vereniging worden geschonken
of nagelaten, worden enkel geboekt als ze bestemd zijn om te worden gerealiseerd. In dat geval worden ze geregistreerd op het ogenblik van het opmaken van de inventaris of op het ogenblik van hun realisatie indien deze
5
aan de inventaris voorafgaat . De vereniging of stichting waardeert deze
goederen tegen hun waarschijnlijke realisatiewaarde op het ogenblik van het
opmaken van de inventaris of tegen hun realisatiewaarde indien de reali6
satie plaatsvindt vóór het opmaken van de inventaris . Indien de vermoede7
lijke realisatiewaarde nihil is, worden deze goederen pro memoria vermeld
om zodoende derden correct te informeren over de toestand van de vereni8
ging op het ogenblik dat de inventaris is opgemaakt .
Op grond van artikel 23 van het KB van 19 december 2003 zijn deze boekings- en waarderingsregels ook van toepassing op stichtingen en internationale verenigingen zonder winstoogmerk.
Zich baserend op het Verslag aan de Koning bij het KB van 19 december
2003 gelden deze regels, naar het oordeel van de Commissie, eveneens
voor de subsidies die de vereniging of stichting verkrijgt.

A. Subsidies, schenkingen en legaten bestemd om
duurzaam bij te dragen tot de activiteit van
de vereniging of stichting
Artikel 19, § 2, 1° van het koninklijk besluit van 19 december 2003 voorziet
volgende definitie van de post Fondsen van de vereniging (dit ter vervanging
van de post Geplaatst kapitaal van toepassing bij de boekhoudwetgeving
voor vennootschappen):
“Onder fondsen van de vereniging moet het totaal worden verstaan van,
enerzijds, het beginvermogen, met name het vermogen van de vereniging op
de eerste dag van het boekjaar waarop de bepalingen van het besluit gelden,
en, anderzijds, de permanente financiering, met name de schenkingen,

5

Artikel 2, § 2 KB van 19 december 2003.

6

Artikel 8, § 2 KB van 19 december 2003.

7

In de toelichting.

8

Verslag aan de Koning bij het KB van 19 december 2003, BS 30 december 2003.
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de legaten en subsidies die uitsluitend bestemd zijn om duurzaam bij te
9
dragen tot de activiteit van de vereniging” .
In de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel (MAR) zoals
opgenomen bij het KB van 19 december 2003 wordt rekening 101 Permanente financiering voorzien waarbij een opsplitsing wordt gemaakt voor
Permanente financiering ontvangen in contanten (rekening 1011) en Permanente financiering ontvangen in natura (rekening 1012).
Voor wat onder “de schenkingen, de legaten en subsidies die uitsluitend
bestemd zijn om duurzaam bij te dragen tot de activiteit van de vereniging”
moet verstaan worden, wordt verwezen naar advies 2010/16, punt II.A.
De post Fondsen van de vereniging moet voorbehouden blijven voor subsidies, schenkingen en legaten die niet beantwoorden aan het begrip kapitaalsubsidie, noch aan het begrip exploitatiesubsidie, en die ondubbelzinnig
tot doel hebben de fondsen van de vereniging of stichting permanent te
10
vergroten .

Voorbeeld : goederen verkregen in natura bestemd voor schaalvergroting
Een vereniging verkrijgt van een onderneming aandelen (met een marktwaarde van 50.000 euro) met het oog op een duurzame ondersteuning van
de activiteiten van de vereniging.
51

Aandelen
50.000,00
aan 1012 Permanente financiering ontvangen in natura 50.000,00

B. Subsidies in natura bestaande uit het schenken
van een vast actief of het ter beschikking stellen
van vaste activa
Artikel 19, § 2, 3° van het KB van 19 december 2003 voorziet in een aanpassing van de omschrijving van een kapitaalsubsidie zoals opgenomen in
artikel 95, § 2 van het KB van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen.

9

Op grond van artikel 23 KB van 19 december 2003 geldt deze definitie ook voor de stichtingen en de
internationale verenigingen zonder winstoogmerk.

10 Zie advies 2010/16.
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Het aangepast artikel 95 KB W.Venn. luidt als volgt:
Post VI Kapitaalsubsidies
Deze post omvat de kapitaalsubsidies die werden verkregen voor investeringen in vaste activa. Deze subsidies worden geleidelijk afgeboekt via
overboeking naar post I.D ‘Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies’,
volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen op de vaste activa voor de
verwerving waarvan ze werden verkregen of, in voorkomend geval, ten
belope van het saldo, bij realisatie of buitengebruikstelling van de betrokken vaste activa.
De kapitaalsubsidies ontvangen in natura dienen bij toezegging of ontvangst
te worden opgenomen onder de rekening 152 Kapitaalsubsidies ontvangen
in natura.
Ontvangt de vereniging of stichting vaste activa waarvan de gebruiksduur
11
niet beperkt is (zoals terreinen) of waarvan de functionaliteit constant is ,
dan is de Commissie van oordeel dat, omwille van het duurzame karakter
ervan, de subsidie kan worden opgenomen onder de permanente fondsen
van de vereniging of stichting. Aangezien deze vaste activa niet worden
afgeschreven, is, naar de mening van de Commissie, ook de in opbrengstname van minder belang. Bijgevolg zal de Commissie voorstellen om de
omschrijving van de post Kapitaalsubsidies in artikel 19, § 2, 3° van het
KB van 19 december 2003 aan te passen als volgt: “Deze post omvat de
kapitaalsubsidies die werden verkregen voor investeringen in vaste activa
waarvan de gebruiksduur beperkt is”.

Voorbeeld 1: kosteloze schenking van vaste activa
De bestelwagen van duikclub “De snorkels” is aan vervanging toe. Ze ontvangt een nieuwe bestelwagen ter waarde van 30.000 euro die wordt afgeschreven op 5 jaar.

11 Artikel 64 KB W.Venn., zoals van toepassing op verenigingen, bepaalt namelijk in § 3 dat, wanneer de
functionaliteit van materiële vaste activa constant is, de raad van bestuur van de vereniging, mits
melding en verantwoording in de toelichting, kan beslissen om deze materiële vaste activa niet af te
schrijven en de onderhouds- en vervangingskosten die daaraan verbonden zijn, op zich te nemen.
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–– Boeking bij de ontvangst van de nieuwe bestelwagen :
241 Meubilair en rollend materieel die volle
eigendom zijn van de vereniging
30.000,00
aan 152 Kapitaalsubsidies ontvangen in natura
30.000,00
–– Eindejaarsverrichtingen:
1. Afschrijving materiële vaste activa
6302 Afschrijvingen op materiële vaste activa
6.000,00
aan 2419 Meubilair en rollend materieel die volle
   eigendom zijn van de vereniging –
   Geboekte afschrijvingen
6.000,00
2. In resultaatname kapitaalsubsidies
152 Kapitaalsubsidies ontvangen in natura
aan 736 Kapitaal-en interestsubsidie

6.000,00
6.000,00

Voorbeeld 2: kosteloze terbeschikkingstelling van vaste activa
Aan een natuurvereniging wordt ter ondersteuning van haar activiteiten
een bos voor 20 jaar ter beschikking gesteld. Er wordt hierbij overeengekomen dat de vereniging het bos tegen betaling mag uitbaten. Dit materieel vast actief dient bijgevolg te worden verwerkt in de boekhouding van
de vereniging.
Indien de marktwaarde van het bos niet beschikbaar is, dan dient men de
gebruikswaarde te bepalen. Deze gebruikswaarde bedraagt 200.000 euro.
–– Boeking op moment van de overeenkomst:
12
200.000,00
2202 Overige terreinen
aan 152 Kapitaalsubsidies ontvangen in natura
200.000,00

12 Overeenkomstig artikel 95 KB W.Venn., zoals van toepassing op de de verenigingen en stichtingen,
worden de gebruiksrechten betreffende de terreinen die de vereniging kosteloos of tegen betaling
werden toegezegd, geboekt onder de post Overige terreinen en gebouwen (artikel 19, § 1, 2° KB van 19
december 2003).
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–– Eindejaarsverrichtingen:
1. Het ter beschikking gestelde bos wordt afgeschreven over de periode
van terbeschikkingstelling (20 jaar).
6302 Afschrijvingen op materiële vaste activa 10.000,00
aan 22029 Overige terreinen – Geboekte afschrijvingen 10.000,00
2. Inresultaatname kapitaalsubsidies
152 Kapitaalsubsidies ontvangen in natura
aan 736 Kapitaal-en interestsubsidie

10.000,00
10.000,00

C. Subsidies, schenkingen en legaten in natura
bestemd voor de eenvoudige, dagelijkse
ondersteuning van de werking van de vereniging
Subsidies, schenkingen en legaten in natura, in de vorm van activa die niet
op duurzame wijze worden bestemd voor de activiteit van de vereniging of
13
stichting dienen, wanneer ze geboekt moeten worden , rechtstreeks op de
resultatenrekening te worden geboekt onder de post I.D. Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies.
Indien de ontvangen goederen van geringe waarde zijn, dient er, naar het
oordeel van de Commissie, geen boekhoudkundige registratie te gebeuren.

Voorbeeld 1: schenking in natura aangewend voor eigen werking
Het kinderopvangcentrum “De troetelbeertjes” ontvangt briefomslagen en
briefpapier voor haar administratie Aangezien het om gebruiksgoederen
van geringe waarde gaat, moeten deze niet geboekt worden.
Indien deze goederen een substantiële waarde zouden hebben, dan zouden
deze wel dienen geboekt te worden.

Voorbeeld 2: subsidies in natura niet bestemd voor de eigen werking,
maar om te worden gerealiseerd
Het kinderopvangcentrum ontvangt, met het oog op de ondersteuning van
haar dagelijkse werking, van een drukkerij uit de streek 100 gratis notitie-

13 Cf. supra.

Commissie voor Boekhoudkundige Normen 

bulletin n°56 / 37

boekjes die zij zal verkopen aan de ouders van de kinderen. Deze zullen
verkocht worden aan 3 euro per stuk.
De subsidies in natura die bestemd zijn om te worden gerealiseerd, worden
geregistreerd op het ogenblik van het opmaken van de inventaris tegen
hun waarschijnlijke realisatiewaarde of op het ogenblik van hun realisatie
14
tegen hun realisatiewaarde indien deze aan de inventaris voorafgaat .
–– Boeking bij verkoop van 80 notitieboekjes:
550 Kredietinstellingen: rekeningen-courant
aan 737 Exploitatiesubsidies 

240,00
240,00

–– Inventarisverrichtingen
Opname van de voorraad aan de vermoedelijke realisatiewaarde:
34

Handelsgoederen
aan 737 Exploitatiesubsidies

60,00
60,00

–– Boeking bij opening van het volgende boekjaar:
737 Exploitatiesubsidies
aan 34 Handelsgoederen

60,00
60,00

Voorbeeld 3: schenkingen in natura om gratis te worden verdeeld
De VZW “Natuur-lijk!” ontvangt 100 vogelkastjes om op te hangen in
bossen en natuurparken. Dit dient niet geboekt te worden. Indien dit echter
een belangrijk aspect is van de werking van de vereniging, dan dient dit in
de toelichting vermeld te worden.
Het Verslag aan de Koning bij het KB van 19 december 2003 bepaalt immers dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen de schenkingen of
legaten in natura die worden bestemd voor de activiteit van de vereniging,
en de schenkingen of legaten in natura die worden herverdeeld of verwezenlijkt. De bederfelijke waren die een vereniging ontvangt en herverdeelt,
dienen bijvoorbeeld niet te worden geboekt.

14 Cf. artikel 2, § 2 juncto artikel 8, § 2 KB van 19 december 2003.
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II. Diensten
De diensten die vrijwillig voor de vereniging of stichting worden gepresteerd, worden enkel geboekt als ze bestemd zijn om te worden gerealiseerd.
In dat geval worden ze geregistreerd op het ogenblik van het opmaken van
de inventaris of op het ogenblik van hun realisatie indien deze aan de inven15
taris voorafgaat .
De vereniging of stichting waardeert deze diensten die vrijwillig worden
gepresteerd en bestemd zijn om te worden gerealiseerd tegen hun waarschijnlijke realisatiewaarde op het ogenblik van het opmaken van de inventaris of tegen hun realisatiewaarde indien de realisatie plaatsvindt vóór
16
het opmaken van de inventaris . Indien de vermoedelijke realisatiewaarde
17
nihil is, worden deze diensten vermeld pro memoria om zodoende derden
correct te informeren over de toestand van de vereniging of stichting op het
18
ogenblik dat de inventaris is opgemaakt .
De Commissie is van oordeel dat vrijwilligersprestaties nooit als kapitaalsubsidies kunnen geboekt worden.

Voorbeeld 1
Een gemeente schenkt op 1 februari van het jaar x aan een vereniging een
terrein, ter waarde van 80.000 euro en bouwmaterialen ter waarde van
50.000 euro. Op dit terrein wordt door vrijwilligers een gebouw opgetrokken, dat voor de vereniging of stichting zal dienst doen als kantoor. Op
1 november van het jaar x is het kantoor gebruiksklaar. Het gebouw wordt
afgeschreven over 33 jaar.
De geleverde arbeidsprestaties worden niet afzonderlijk boekhoudkundig verwerkt omdat het gebouw niet bestemd is om te worden gerealiseerd. Het dient
wel in de toelichting vermeld te worden. Het is evenwel mogelijk, maar niet
verplicht, om de gebouwen die op deze manier tot stand kwamen te herwaarderen om rekening te houden met de inspanningen van de vrijwilligers. Herwaardering is uiteraard enkel mogelijk indien de voorwaarden van artikel 57
KB W.Venn, zoals van toepassing op verenigingen en stichtingen, vervuld zijn.

15 Artikel 2, § 2 KB van 19 december 2003.
16 Artikel 8, § 2 KB van 19 december 2003.
17 In de toelichting.
18 Verslag aan de Koning bij het KB van 19 december 2003, BS 30 december 2003.
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–– Boeking bij schenking terrein op 1 februari jaar x:
De volle eigendom van het terrein wordt geschonken aan de vereniging en
zal voor haar activiteit worden gebruikt. Rekening 2201 Terreinen in volle
eigendom dient te worden gebruikt.
2201 Terreinen die volle eigendom zijn van de vereniging 80.000,00
aan 1012 Permanente financiering ontvangen in natura 80.000,00
–– Boeking bij schenking bouwmaterialen op 1 februari jaar x:
27

Materiële vaste activa in aanbouw
en vooruitbetalingen
50.000,00
aan 152 Kapitaalsubsidies ontvangen in natura 
50.000,00

–– Boeking bij ingebruikname van gebouw op 1 november jaar x:
2211 Gebouwen die volle eigendom zijn van
50.000,00
de vereniging
aan 27 Materiële vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen 50.000,00
–– Eindejaarsverrichtingen:
1. Het gebouw wordt afgeschreven over 33 jaar.
6302 Afschrijvingen op materiële vaste activa
1.515,15
aan 22119 Gebouwen die volle eigendom zijn
    van de vereniging – Geboekte afschrijvingen 1.515,15
2. Inresultaatname kapitaalsubsidies
152 Kapitaalsubsidies ontvangen in natura
aan 736 Kapitaal-en interestsubsidie

1.515,15
1.515,15

Voorbeeld 2
Een acteur houdt een gratis voordracht (in de lokalen van de vereniging)
ten voordele van de dagelijkse werking van de vereniging. De vereniging
verkoopt 100 toegangskaartjes voor deze voorstelling aan 5 euro/stuk.
De vereniging dient deze vrijwilligersprestatie te registeren voor 500 euro
(realisatiewaarde).

40 / bulletin n°56 

Commissie voor Boekhoudkundige Normen

550 Kredietinstellingen: rekeningen-courant
aan 737 Exploitatiesubsidies 

500,00
500,00

Voorbeeld 3
De vzw “De Wijzen” krijgt 100 leesboeken ter beschikking gesteld. Voor
het uitlenen van deze boeken wordt aan haar leden geen ledenbijdrage
gevraagd. Dit vormt aldus niet het voorwerp van een boekhoudkundige
19
registratie .
Er kan echter beroep gedaan worden op een leveringsdienst om de leesboeken aan huis te brengen. De leveringsdienst wordt per fiets verzorgd door
vrijwilligers. Per levering van 5 boeken wordt hiervoor 5 euro aangerekend. Bijgevolg dient het vrijwilligerswerk het voorwerp uit te maken van
20
een boekhoudkundige registratie .
Deze levering van boeken wordt als volgt verwerkt:
550 Kredietinstellingen: rekeningen-courant
aan 737 Exploitatiesubsidies 

5,00
5,00

Voorbeeld 4
Het secretariaat van een vereniging wordt kosteloos behartigd door vrijwilligers. Indien dit een belangrijk aspect is van de werking van de vereniging, dient dit in de toelichting vermeld te worden.

19 Indien er aan de leden wel een ledenbijdrage zou gevraagd worden, zou deze terbeschikkingstelling
wel geboekt moeten worden, aangezien de boeken dan tegen betaling uitgebaat zouden worden (cf.
artikel 2, § 1 KB van 19 december 2003).
20 Cf. artikel 2, § 2 KB van 19 december 2003.
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Subsidies en schenkingen vanuit
het oogpunt van de verstrekkende vereniging of stichting
advies 2010/18
10 november 2010

56

Trefwoorden
gratis verstrekte dienst – om niet – schenking –
schenking met terugnemingsrecht – stichting – subsidie
– subsidies in natura – vereniging zonder winstoogmerk –vrijwilligersprestatie

Inleiding
Verenigingen en stichtingen verkrijgen dikwijls geldmiddelen en goederen om
niet met het oog op het realiseren van bepaalde vormen van dienstverlening
of het uitvoeren van bepaalde programma’s. Dergelijke subsidies en schen1
kingen worden vaak toegekend door andere verenigingen en stichtingen .
Dit advies behandelt de boekhoudkundige verwerking van subsidies en
schenkingen in hoofde van de toekennende vereniging of stichting.

1

Zie CBN-advies 2010/16 “Boekhoudkundige verwerking van subsidies, schenkingen en legaten, toegekend in contanten, in de jaarrekening van begunstigde grote en zeer grote verenigingen en stichtingen”
en CBN-advies 2010/17 “Boekhoudkundige verwerking van subsidies, schenkingen en legaten in natura
in de jaarrekening van begunstige grote en zeer grote verenigingen en stichtingen”.
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De Commissie spreekt zich niet uit over de mogelijke verschuldigdheid van
btw die uit deze subsidies of schenkingen kan voortvloeien.

I. Subsidies
A. Subsidies in contanten
Een vereniging of stichting die aan een andere vereniging of stichting een subsidie in contanten toekent, dient deze subsidie als een bedrijfskost te boeken.

Voorbeeld
Een stichting kent aan een andere stichting een subsidie van 30.000 euro toe
onder de voorwaarde dat de vereniging een bestelwagen moet aanschaffen
met dit geld.
6431 Schenkingen met terugnemingsrecht
30.000,00
aan 550 Kredietinstellingen: rekeningen-courant
30.000,00

B. Subsidies in natura
Een vereniging of stichting kan ook subsidies in natura toekennen aan een
andere vereniging of stichting. Deze subsidies dienen als een bedrijfskost
geboekt te worden bij de verstrekkende vereniging of stichting wanneer
het activa betreft die voorheen waren opgenomen in hun balans. In de
andere gevallen, dient, indien een correcte informering van derden dit vereist,
een passende vermelding in de toelichting te worden opgenomen.

Voorbeeld
Een vereniging behartigt, naast haar eigen secretariaat, kosteloos het secretariaat van een andere vereniging.
Stel dat in het secretariaat enkel vrijwilligers aan het werk zijn. Deze terbeschikkingstelling dient niet geboekt te worden, aangezien de prestaties van
de vrijwilligers niet in de balans van de verstrekkende vereniging of stichting
voorkomen.
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Indien in het secretariaat van de vereniging bedienden aan het werk zijn, dan
wordt dit loon volledig ten laste genomen door de vereniging wie ze in dienst
heeft. Deze vereniging dient geen bijkomende boeking te doen, indien haar
bedienden eveneneens het secretariaat van een andere vereniging behartigen.
Deze gratis verstrekte dienst dient wel in de toelichting vermeld te worden.

II. Schenkingen zonder
terugnemingsrecht
A. Schenkingen in contanten
Een vereniging of stichting die aan een andere vereniging of stichting een
schenking in contanten toekent, dient deze schenking als een bedrijfskost
te boeken.

Voorbeeld
Een vereniging schenkt aan een andere vereniging 500 euro.
6432 Schenkingen zonder terugnemingsrecht
500,00
aan 550 Kredietinstellingen: rekeningen-courant
500,00

B. Schenkingen in natura
Deze schenkingen dienen als een bedrijfskost geboekt te worden bij de
verstrekkende vereniging of stichting wanneer het activa betreft die voorheen
waren opgenomen in hun balans. In de andere gevallen dient desgevallend
een passende vermelding in de toelichting te worden opgenomen.

Voorbeeld 1
Een vereniging schenkt alle voedingsmiddelen die dicht bij de vervaldag nog
niet verbruikt zijn en voor haar geen waarde meer hebben, aan een andere
vereniging die dit voedsel zal uitdelen aan minderbegoeden.
Op het moment dat de vereniging de nog niet-verbruikte voedingsmiddelen
wegschenkt, dient geen bijkomende boeking te gebeuren, aangezien deze
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voedingsmiddelen bij aankoop reeds volledig in kosten werden genomen.
Indien het regelmatig wegschenken van niet-verbruikte voedingsmiddelen
een belangrijk aspect is van de werking van de vereniging, dan raadt de
Commissie aan dit in de toelichting te vermelden.

Voorbeeld 2
Een vereniging schenkt haar computers aan een andere vereniging, aangezien zij nieuwe computers gekocht heeft. De weggeschonken computers
hadden nog een boekwaarde van 500 euro.
6432 Schenkingen zonder terugnemingsrecht
500,00
aan 231 Installaties, machines en uitrusting
die volle eigendom zijn van de vereniging
500,00
Indien de werkelijke waarde van de weggeschonken computers hoger zou
liggen, dan kan deze schenking voor ten hoogste de boekwaarde in rekening 6432 geboekt worden. Stel dat de werkelijke waarde van de computers
daarentegen slechts 300 euro zou bedragen, dan mag de vereniging een
minderwaarde op de realisatie van het vast actief boeken.
6432 Schenkingen zonder terugnemingsrecht
300,00
663 Minderwaarden op de realisatie van vaste activa
200,00
aan 231 Installaties, machines en uitrusting
die volle eigendom zijn van de vereniging
500,00

III. Schenkingen
met terugnemingsrecht
Verenigingen kunnen aan hun schenking een “terugnemingsrecht” koppelen.
Indien de vereniging aan wie de schenking werd gedaan deze schenking niet
aanwendt voor het doel waarvoor het werd geschonken, kan de vereniging
de schenking terugvorderen.

Voorbeeld 1
Een vereniging schenkt aan een andere vereniging 300.000 euro met als
voorwaarde dat zij met deze som een stuk grond moet aankopen.
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Op het ogenblik van de schenking dient de volgende boeking te gebeuren:
6431 Schenkingen met terugnemingsrecht
300.000,00
aan 550 Kredietinstellingen: rekeningen-courant
300.000,00
Stel dat de begunstigde vereniging de ontvangen som niet aanwendt voor
de aankoop van een stuk grond, dan zal de verstrekkende vereniging de
schenking terugvorderen:
416

Diverse vorderingen
300.000,00
aan 764 Overige uitzonderlijke opbrengsten
300.000,00

Op het moment dat de vereniging deze som terugkrijgt, dient zij de volgende boeking te verrichten:
550 Kredietinstellingen: rekeningen-courant
aan 416 Diverse vorderingen
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Kapitaalsubsidies – Begrip 
“van overheidswege”
advies 2010/19
10 november 2010
56

Trefwoorden
groep – kapitaalsubsidie – overheid – van overheidswege
Het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek
van Vennootschappen bevat geen definitie van het begrip kapitaalsubsidie.
Artikel 95 bepaalt enkel dat onder de post VI. Kapitaalsubsidies worden
opgenomen “de kapitaalsubsidies die van overheidswege werden verkregen
voor investeringen in vaste activa, na aftrek van de uitgestelde belastingen op
1
deze subsidies”. Deze uitgestelde belastingen worden in voorkomend geval
opgenomen in de passiefpost VII. B. Uitgestelde belastingen. Tot slot bepaalt
artikel 95 dat kapitaalsubsidies die niet afhankelijk zijn van een investering
in vaste activa bij de verkrijging geboekt worden onder post I. D. Andere
2
bedrijfsopbrengsten of onder post IV. C. Andere financiële opbrengsten.

1

Artikel 193bis, §1, tweede lid WIB 92 bepaalt dat kapitaalsubsidies die door de gewesten in het kader
van de economische expansiewetgeving worden toegekend aan vennootschappen om immateriële en
materiële vaste activa aan te schaffen of tot stand te brengen, vrijgestelde inkomsten zijn ten name
van deze vennootschappen.

2

Artikel 95, §2, VI, lid 1 en 3 KB W.Venn. Verder schrijft artikel 95 voor dat subsidies geleidelijk worden
afgeboekt via overboeking naar post IV.C. Andere financiële opbrengsten, volgens hetzelfde ritme als de
afschrijvingen op de vaste activa voor de verwerving waarvan ze werden verkregen of, in voorkomend
geval, ten belope van het saldo, bij realisatie of buitengebruikstelling van de betrokken vaste activa.
De Commissie verstrekt in reeds eerder verschenen CBN-adviezen 125/1 t.e.m. 125/9 toelichting over
de boekhoudkundige verwerking van kapitaalsubsidies.
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In een eerder verschenen advies benadrukt de Commissie dat het niet op de
datum van de effectieve uitbetaling is dat de subsidie moet worden geboekt,
maar wel op het ogenblik dat het recht van de onderneming op deze sub3
sidie komt vast te staan.
De vraag rijst op welke wijze het begrip “van overheidswege” moet geïnterpreteerd worden.
In advies 125/5 gaf de Commissie voor Boekhoudkundige Normen reeds
4
een omschrijving van het begrip “kapitaalsubsidie”. Naar het oordeel van
de Commissie mag het begrip kapitaalsubsidie niet worden beperkt tot het
domein van de economische expansiewetgeving, maar moeten als kapitaalsubsidies worden beschouwd en ook als zodanig worden behandeld, de
subsidies toegekend door de overheid, die rechtstreeks verbonden zijn met
investeringen bestemd om het bedrijf (in de ruime zin van het woord) van
de onderneming van nut te zijn, met uitsluiting van de tussenkomsten in de
kosten van leningen die werden aangegaan voor de financiering van deze
investeringen.
Met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening opgesteld in overeenstemming met IFRS, hanteert IAS 20 Administratieve verwerking van
overheidssubsidies en informatieverschaffing over overheidssteun een brede
definitie van het begrip overheid. Volgens IAS 20.3 verwijst de term “overheid” naar “lokale, nationale en internationale overheden, overheidsinstel5
lingen en gelijkaardige instanties”.
De Commissie is van oordeel dat in het kader van de statutaire jaarrekening
het begrip “overheid” betrekking heeft op de Staat, de gewesten, de provin6
cies, de gemeenten en de openbare instellingen.
Voor de kwalificatie als openbare instelling dient zowel aan organieke als
aan functionele vereisten voldaan te zijn. Deze criteria worden tevens door

3

CBN-advies 125/1 “Tijdstip waarop de subsidie moet worden geboekt”, Bulletin CBN, nr. 7, juni 1980, 6.
De vraag op welk ogenblik het recht op het bekomen van de subsidie komt vast te staan, is een feitelijke
aangelegenheid, die een weerslag zal hebben op de toerekening van de subsidie aan een bepaald boekjaar. Zie ook CBN-advies 2009/3 “Boekhoudkundige verwerking van kapitaalsubsidies waarvan de
toekenning en/of de uitbetaling over verschillende jaren wordt gespreid”, Bulletin CBN, nr. 50, november
2009, 33-48.

4

CBN-Advies 125/5 “Begrip kapitaalsubsidie”, Bulletin CBN, nr. 9, december 1981, 13.

5

IAS 20.3.

6

Cfr. Com.. I.B. 1992, nummer 362/2 en Circulaire nr. Ci.RH.421/357/517 d.d. 03.05.1985.
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de Raad van State en het Hof van Cassatie vooropgesteld (zie hieronder).
Organieke criteria hebben betrekking op de onderzochte organismen in
hun geheel. Zo beogen de criteria “oprichting door de overheid”, “bestuurlijk toezicht”, “wil van de wetgever” en “rechtsvorm” personen in hun geheel
als administratieve overheid aan te merken. De functionele criteria slaan op
de taken en bevoegdheid van de onderzochte instellingen. Het betreft het
vervullen van een taak van algemeen belang of een openbare dienst en de
7
bevoegdheid om gezagshandelingen te stellen.
Zich deels baserend op de rechtspraak van de Raad van State en het Hof
8
van Cassatie omtrent het begrip administratieve overheid , en dus rekening
houdende met de eerder aangehaalde organieke en functionele vereisten,
9
zijn voor de Commissie volgende beoordelingscriteria van belang:
–– het nastreven van een opdracht van algemeen belang, op continue en
regelmatige basis;
10
–– opgericht of als dusdanig erkend zijn door de federale overheid, de overheid van de gemeenschappen en gewesten, de provincies of gemeenten;

–– rechtspersoonlijkheid bezitten overeenkomstig een wet, een decreet,
ordonnantie, enz.;
–– aan een administratieve en financiële controle van de openbare machten
onderworpen zijn.
Daarnaast wenst de Commissie te benadrukken dat de kapitaalsubsidies
afkomstig moeten zijn van de overheid waaraan door de wetgevende macht
de bevoegdheid is toegekend om subsidies te verlenen, en die bovendien de
controle uitoefent op het respecteren van de voorwaarden gekoppeld aan

7

F. VANDENDRIESSCHE, Publieke en Private Rechtspersonen, Die Keure, 2004, 257.

8

Voor een overzicht, zie F. VANDENDRIESSCHE, Publieke en Private Rechtspersonen, Brugge, Die Keure,
2004 en A. MAST, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Antwerpen, Kluwer, 2006.

9

Grotendeels gelijkaardige criteria worden door de Administratie vooropgesteld in Circulaire nr.
Ci.RH.233/578.563 (AOIF 9/2008) d.d. 14.03.2008.

10 Volgens het Hof van Cassatie kunnen ook personen die niet organiek verbonden zijn met de overheid
wel degelijk als administratieve overheid worden gekwalificeerd. Vereist wordt wel dat zij door de
overheid erkend zijn, hun werking door de overheid wordt bepaald en gecontroleerd en zij eenzijdig
bindende beslissingen kunnen nemen, Cass. 6 september 2002, N.J.W. 2002-03, 130; zie ook Cass.
14 februari 1997(Gimvindus-arrest), R.W. 1996-97, 1433, concl. Adv. Gen. DUBRULLE en Cass. 10 september 1999, A.J.T. 1999-2000, 504-506.
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het verkrijgen van de subsidie. Bijgevolg mogen kapitaalsubsidies, ontvangen door een onderneming die deel uitmaakt van een groep, en die overgemaakt worden aan een andere entiteit van deze groep, in principe bij deze
laatste entiteit niet worden opgenomen onder de post kapitaalsubsidies.
Herdistribueren binnen een groep kan slechts leiden tot een opname onder
de post kapitaalsubsidies, indien de onderneming die de subsidie overmaakt
zelf het recht heeft om middelen ter beschikking te stellen, m.a.w. indien
zij voldoet aan de hierboven uiteengezette criteria.
Het begrip “overheid” slaat in het kader van de statutaire jaarrekening
tevens op de internationale en supranationale instellingen.
Wat betreft de boekhoudkundige verwerking van kapitaalsubsidies bij fusie,
splitsing en inbreng van een bedrijfsafdeling of een algemeenheid van goede11
ren, kan verwezen worden naar de adviezen 2009/6, 2009/8 en 2009/15.

11 CBN-advies 2009/6 “De boekhoudkundige verwerking van fusies”, Bulletin CBN, nr. 53, september
2010, 9-32; CBN-advies 2009/8 “De boekhoudkundige verwerking van splitsingen”, Bulletin CBN, nr. 53,
september 2010, 45-57 ; CBN-advies 2009/15 “De boekhoudkundige verwerking van de inbreng van
een bedrijfstak of van een algemeenheid van goederen”, Bulletin CBN, nr. 53, september 2010, 73-80.
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Lay-out en zetwerk
karakters, gent

